
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lystgårdsparken,  

tirsdag d. 17. februar 2009. 
 

Alle mødte frem hos Karen. 

Referent: Karen Bak 

 

ad. pkt. 1. Dagsorden godkendt 

 

ad. pkt. 2. Referat fra sidste møde godkendt 

 

ad. pkt. 3. Økonomi: Der er 16 medlemmer der har betalt. Bent rykker for de manglende. 

 

ad. pkt. 4. Vedtægtsændringer? Efter at have kigget på vedtægterne beslutter vi ikke at 

ændre i dem. Det vil sige at vi bl.a. skal være opmærksomme på at revisorerne kun kan 

sidde i én periode på 2 år ad gangen. 

 

ad. pkt. 5. Containere: Vi holder fast ved at de penge vi ellers ville have brugt til 

containere til haveaffald, er brugt på renovering af legepladsen. 

 

ad. pkt. 6. Årets kommende aktiviteter: 

Forårsdagen kommer til at ligge lørdag d. 2. maj. Asger tager kontakt til 

legepladsudvalget m.henblik på at deres arbejdsdag arrangeres i samarbejde med vores. 

Ligeledes aftales med legepladsudvalget om vi serverer kaffe og rundstykker, og om 

dette foregår på legepladsen. 

Sommerfesten er lørdag d. 15. august. 

Snerydning og teltudlejning foregår som vanligt gennem henholdsvis Palle og Asger/ 

Håkon. 

Vi skal afholde 4 bestyrelsesmøder.  

Generalforsamlingen er tirsdag d. 20. oktober kl. 19.30 i Boulstrup Forsamlingshus 

 

ad. pkt. 7. Vedr. nye medlemmer: De 2 sidste huse på den nye stikvej er ikke færdige 

eller beboede endnu. De skal have en velkomstpakke. 

 

ad. pkt. 8. SL-Rens: Vi snakkede udfra resuméet af Orbicons / Region Midtjyllands 

forureningsundersøgelser i forbindelse med grundvandsforureningen fra SL-Rens.  

Vil vandværket lukke? Hvem har tilsynet med forureningen? Kan forureningen renses 

væk? Hvad kan vi gøre – og hvordan? 

Vi besluttede at Asger i første omgang skal henvende sig til vandværkets bestyrelse for at 

få afklaret hvad de har styr på. Næste trin kunne være at opfordre vandværket til sammen 

med os at spørge kommunen om hvordan sagerne står. 

Det er vigtigt at vi sætter os ordentligt ind i problematikken, så vi kan handle kvalificeret. 

 


